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ME ΠΑΝΥΤΕΙΟΝΟΜΙΚΟ 
συλλαλητήριο απαντούν 
οι νοσοκοµειακοί γιατροί 
στο νοµοσχέδιο για το νέο 
Πρωτοβάθµιο Εθνικό ∆ίκτυο 

Υγείας (ΠΕ∆Υ), το 
οποίο αναµένεται να κατατεθεί 

στη Βουλή εντός της 
εβδοµάδας, σύµφωνα µε 
τον υπουργό Αδωνι Γεωργιάδη. 

Νοσοκοµειακοί γιατροί 
και γιατροί του ΕΟΠΥΥ 

προγραµµατίζουν τετράωρη 
στάση εργασίας (11.0015.00) 

και συλλαλητήριο 
την ερχόµενη Πέµπτη. To 
ραντεβού τους είναι στις 
13.00 έξω ano το υπουργείο 

Υγείας, αη' όπου οι διαµαρτυρόµενοι 
θα κάνουν 

πορεία προς τη Βουλή, 

Ραντεβού arous δρόµουβ δίνουν 
για την Πέµπτη όλοι οι γιατροί 

ενώ n κινητοποίηση γίνεται 
από κοινού µε τον Πανελλήνιο 

Ιατρικό Σύλλογο. 
Σύµφωνα µε την Οµοσπονδία 

Ενώσεων Νοσοκοµειακών 
Γιατρών Ελλάδας 

(ΟΕΝΓΕ), στο διάστηµα 
της τετράωρης στάσης εργασίας 

τα δηµόσια θεραπευτήρια 
θα λειτουργούν µε προσωπικό 

ασφαλείας και µόνο 
για έκτακτα περιστατικά. 
Αίτηµα της ΟΕΝΓΕ είναι 

n απόσυρση του επίµαχου 
νοµοσχεδίου που «διαλύει 

την Πρωτοβάθµια Φρο¬ 

ντίδα Υγείας, τα νοσοκοµεία 
και τα Κέντρα Υγείας, αφήνοντας 

τους πολίτες χωρίς 
περίθαλψη». Ειδικότερα, n 
οµοσπονδία υποστηρίζει on 
το νοµοσχέδιο αποδεικνύει 
on «ο ξαφνικός θάνατος του 
ΕΟΠΥΥ ως παρόχου υπηρεσιών 

υγείας και n διαθεσιµότητα 
των εργαζοµένων 

σχεδιάστηκαν για να βρεθεί 
νέα δεξαµενή απολύσεων». 

Επίσης n ΟΕΝΓΕ µιλάει 
για νέα επίθεση οτις «άδειες 
τσέπες των πολιτών», που θα 
προκαλέσει το πλαφόν στη 

οηνταγογράφηση, καθώς οι 
ασθενείς, κυρίως οι καρκινοπαθείς, 

αλλά και άλλοι, 
ουσιασηκά δεν θα µπορούν 
να βρίσκουν γιατρό για να 
τους γράψει τα ακριβά φάρµακα! 

Στο µεταξύ στο Καστελόριζο 
βρέθηκε χθες ο κ Γεωργιάδης 

για τα εγκαίνια 
των δύο Κινητών Μονάδων 
Προληπτικής Ιατρικής, δωρεά 

του Ιδρύµατος «Σταύρος 
Νιάρχος». Οσον αφορά 

στην έλλειψη µόνιµου 
γιατρού στο Καστελόριζο, ο 

υπουργός δεσµεύτηκε on το 
πρόβληµα θα λυθεί µε τροπολογία 

-εντός της εβδοµάδας- 
που θα προβλέπει θέση 

µόνιµου ιατρού. 
Μόνο χθες, από τους 

230 κάτοικους του νησιού 
εξετάστηκαν 193, έγιναν 
40 µαστογραφίες, 130 υπέρηχοι 

καρδιάς, έλεγχος δοντιών 
και για πρώτη φορά 

καταχωρίστηκε σε ατοµικό 
ηλεκροντκό φάκελο n 

κατάσταση της υγείας τους. 
Οι εθελοντές που επανδρώνουν 

τις κινητές µονάδες, 
εντός πενταετίας θα καλύψουν 

υγειονοµικά 55.000 
κατοίκους σε 37 νησιά, 
όπως είπε υπουργός. 
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